XVII OTWARTE MISTRZOSTWA CZĘSTOCHOWY
9-10 września 2017 r.
REGULAMIN ZAWODÓW
1. Uprawnieni do gry w turnieju są zawodnicy ze statusem amatora. W klasyfikacji netto zawodnicy
posiadający aktualną kartę handicapową.
2. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 graczy. Rejestracji można dokonać w recepcji klubu
lub poprzez stronę www.pzgolf.pl Zamknięcie listy zgłoszeń i ogłoszenie listy startowej na dzień
I nastąpi w dniu 8 września na stronie http://rosa.golf i w recepcji RPGC. Lista startowa na rundę
Finałową (dzień II) zostanie opracowana na podstawie wyników po I rundzie.
1. Opłaty:
członkowie RPGC
– 150 pln
pozostali gracze
– 480 pln
juniorzy
– 280 pln
Wpłaty należy dokonać do dnia 7 września w recepcji RPGC lub na konto RPGC (za okazaniem
dowodu przelewu w dniu turnieju).
Nr konta: 74 1240 4227 1111 0000 4840 0705
Bank Pekao S.A.
Press Glass S.A. Oddział Konopiska
ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska
Opłata obejmuje udział w grze na polu RPGC w dniu 09.09.17 oraz 10.09.17, lunch po pierwszej i po
drugiej rundzie turniejowej.
2. Format turnieju, tees, klasyfikacje:
a) Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach na liczbę uderzeń, 18 dołków każdego kolejnego dnia
turnieju.
 9 września - I runda
 10 września - II runda Finał
b) Tee – kobiety – czerwone; mężczyźni – żółte – ze zmianami długości dołków dozwolonymi przez
EGA.
c) W turnieju prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja stableford netto na podstawie ¾ HCP gry
zawodnika. Dogrywka – w razie potrzeby, dogrywka odbędzie się w systemie „nagła śmierć” na
dołku 18, w przypadku braku rozstrzygnięcia na dołkach od 1 – 9. W klasyfikacji netto
w przypadku remisu decydować będzie „Count back” (lepsza ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3
dołków).
3. Używanie wózków elektrycznych typu melex jest dozwolone tylko dla zawodników powyżej 50 roku
życia oraz dla graczy z zaświadczeniem lekarskim wystawionym max. 3 miesiące przed datą turnieju.
4. Zwycięzcy turnieju w ramach XVI Otwartych Mistrzostwach Częstochowy w kategorii brutto otrzymują
następujące tytuły:
I miejsce - Mistrz Częstochowy 2017
II miejsce - I Wicemistrz Częstochowy 2017
III miejsce - II Wicemistrz Częstochowy 2017
Nagrody dodatkowe:
I miejsce netto
II miejsce netto
III miejsce netto
Klasyfikacja dodatkowa, w której zostanie wyłoniony Mistrz Klubu Rosa Private Golf Club.
Konkursy dodatkowe: Longest Drive, Nearest to the Pin

